
BASES CONVOCATÒRIA  
Beca Jaume Codina Vilà 
de recerca d’història local, de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
 
L’Ajuntament del Prat convoca aquesta beca amb la finalitat de promoure la 
investigació sobre aspectes inèdits en el camp de les ciències socials i humanes 
relacionades de manera directa amb el Prat i el seu entorn. 
 
La beca està dedicada al doctor Jaume Codina Vilà en reconeixement a la seva 
tasca com a historiador i divulgador de la ciutat del Prat i de la comarca del 
Baix Llobregat. 
 
Bases 
 
1. Requisits de participació 
Podran optar a aquesta beca investigadors i investigadores que, de manera individual 
o col·lectiva, presentin una proposta de recerca d’acord amb aquestes bases. 
 
2. Condicions dels projectes d’investigació 
 
a) Els projectes d’investigació hauran de ser inèdits en el camp de les ciències 
socials i humanes i han de tenir una relació directa amb el Prat de Llobregat i el seu 
entorn. 
b) Les persones que optin a la beca hauran d’explicar en un mínim de cinc pàgines el 
seu projecte d’investigació, que haurà de contenir: 
.Tema d’estudi 
.Objectius del projecte i principals hipòtesis a desenvolupar 
.Pla de treball, degudament temporalitzat 
.Metodologia que se seguirà  
.Fonts i bibliografia que seran consultades  
 
c) El projecte ha de ser inèdit, tot i que es podran utilitzar materials ja elaborats en 
recerques prèvies, sempre que se n’especifiqui l’entitat respecte al conjunt del 
projecte que concorre al concurs, i s’entendrà que el contingut d'aquests materials 
queda sotmès a aquestes bases. 
 
 
3. Presentació dels projectes d’investigació 
Els projectes d’investigació s’hauran de presentar a l’Oficina d’Informació i 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (plaça de la Vila, 1), fins al 29 de maig. 
 
 
 



Els projectes s’hauran de presentar acompanyats de la documentació següent: 
 
a) sol·licitud signada per qui faci la petició o per algú que  representi l’equip de 
treball amb l'acreditació deguda, sense perjudici de l’organització interna del treball 
que el grup adopti, acompanyada del DNI o qualsevol altre document acreditatiu 
 
b) currículum de la persona que concursa o de cadascun dels membres del grup 
concursant  
 
 
En el cas que la documentació presentada  sigui incorrecta o incompleta, la 
Secretaria  Tècnica de la Beca requerirà per escrit que s’esmeni o que es completi en 
un termini no superior als deu dies hàbils. En cas contrari serà desestimada la 
sol·licitud. La nova documentació que s’aporti també s’haurà de presentar a 
l’Oficina d’Informació i d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 
 
 
4. Avaluació 
L’avaluació dels projectes l'efectuarà un jurat, designat per l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat i  presidit pel regidor de Cultura. El jurat  analitzarà i avaluarà els 
projectes, i seleccionarà aquell que, al seu criteri, sigui mereixedor de la beca. 
 
El jurat podrà demanar informació complementària, i convocar les persones 
candidates per tal de comprovar-ne la idoneïtat per portar a terme el treball proposat. 
També podrà modificar el projecte per fer-lo més adequat i garantir-ne la viabilitat.  
 
En la concessió de la beca, el jurat tindrà en compte els aspectes següents: 
a) l’originalitat del tema 
b) que permeti conèixer noves fonts documentals o modificar la interpretació 
tradicional 
c) la coherència i la viabilitat del projecte 
d)l’acreditació de coneixements científics suficients per desenvolupar-lo (formació 
històrica, redacció, català, etc.) 
 
La beca es podrà declarar deserta si el jurat considera que cap dels projectes 
d’investigació presentats no assoleix una qualitat suficient. 
 
5. Veredicte 
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic abans del 31 de juliol. A 
partir d’aquest dia, i durant un mes, la resta de projectes es podran recollir a l’Arxiu 
Municipal del Prat, on restaran dipositats els que no siguin reclamats. 
El veredicte es comunicarà a tots els candidats i candidates. La persona beneficiària 
de la beca haurà de manifestar per escrit que l’accepta. 



 
6. Dotació 
L’import de la beca serà de 6.000 €. Els pagaments es faran efectius en tres 
lliuraments de 2.000 € cadascun: el primer en el moment de la concessió de la beca; 
el segon a la meitat del treball, prèvia presentació d’un resum de tres folis com a 
màxim on se n'expliqui el desenvolupament, i el tercer una vegada hagi finalitzat  i 
el jurat n’hagi determinat la qualitat. 
 
9. Seguiment del treball de recerca 
Atorgada la beca, l’Arxiu Municipal del Prat tutoritzarà la recerca, assessorarà la 
persona o l’equip seleccionat i supervisarà el treball. El jurat podrà fer les 
consideracions necessàries al llarg de tot el procés i es reserva el dret de suspendre 
la continuïtat de la beca, de conformitat amb la tutoria, quan s’apreciï que la persona 
becària incompleix greument qualsevol de les obligacions assumides 
 
10. Obligacions de les persones que es presentin al concurs 
a) La presentació dels projectes d’investigació a la convocatòria de la beca 
pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 
 
b) El termini per lliurar el treball de recerca és d’un any, que es comença a comptar 
des de l’endemà de la comunicació de la concessió de la beca. El treball s’haurà de 
redactar en català, amb una extensió de 75 a 300 pàgines DIN A4 i se'n lliurarà una 
còpia completa en paper i una en suport digital. 
 
c) Qui hagi elaborat l’estudi que hagi obtingut la beca cedirà a l’Ajuntament el dret 
de publicar-lo. A la vegada, es compromet a adequar el treball original si cal i a 
supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries. No 
obstant això, si el treball no s’hagués publicat dos anys després de presentar-lo a 
l’Ajuntament, o el procés de publicació no hagués començat, podrà disposar 
lliurement del treball i publicar-lo pel seu compte o amb ajuts de qualsevol mena. En 
aquest cas, caldrà que prèviament ho comuniqui a l’Ajuntament i que hi faci constar 
que el treball obtingué la Beca Jaume Codina Vilà de recerca d’històrica local, de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 
 
d) Qui es presentin al premi ha de garantir l’exactitud de les dades i el 
compliment dels requisits que s’assenyalen en aquestes bases. En el cas de la 
persona o persones guanyadores, la falsedat de les dades o l’incompliment dels 
requisits donarà lloc a la revocació de la beca i a la devolució de l’import percebut. 
 
 
11. Drets de les persones que es presentin al concurs 
La persona o les persones autores dels treballs en mantindran els drets de propietat. 
 



12. Interpretació de les bases 
Correspon a l’Ajuntament del Prat la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es 
pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases. 
 
 
 
 
El Prat de Llobregat, març de 2009 
 


